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Verkissage - Vernissage i en Verkstad! 

En kväll i Juni så gick jag i våra nybyggda och nyrenoverade 
lokaler. Glad över resultatet, en loge som är 140år gammal.
Idag är det en verkstad. Vi får mycket kala väggar. Det kändes 
tråkigt, affischer? Sen kom jag att tänka på Markus som jobbar 
här, jag har sett en del av hans verk. Vackra, spännande tavlor 
som väcker frågor och sätter fantasin i spinn. Frågade om han 
ville måla några tavlor som vi kunde hänga upp, svaret var Ja! 
Han blev glad, så där bestämdes att så skulle det bli. Dagarna
gick och tanken på hur fint det skulle bli med tavlor, det där 
skavet. Så växte tanken, kan det finnas fler konstnärer som
skulle vilja hänga sina konstverk på våra väggar. Skrev i 
sociala medier och gensvaret var stort. Nu börjar tankarna gå 
vidare att vi ska ju givetvis ha en invigning och visa upp våra 
lokaler. Kanske att vi skulle ha ett Vernissage. Fast kan man ha 
ett Vernissage i en Verkstad? Klart man kan det, då blir det ett 
Verkissage! Vi har olika konstverk från 13 olika konstnärer, i 
olika stilar och former. Jag tror att just du kommer att hitta nåt 
att bli förälskad i. Där bakom svarven ovanför skåpet hänger 
tavlan som får tiden att stanna en liten stund.

SMP AB är en mekanisk verkstad som sysslar med 
legotillverkning. Vi har cnc-styrda svarvar och 
fleroperationsmaskiner. Jobbar i serier, 1 – 1 miljon detaljer. 
Kunderna är produktägande företag samt systemleverantörer. 
Medarbetarna på SMP AB är människor som har andra 
förutsättningar. Man kan ha varit med om en trafikolycka eller 
drabbats av en sjukdom som har ändrat arbetsförmågan. 
Alla ska med! Fråga oss, vi kan, vi vill!

Du är välkommen, just du!
/Johnny Nilsson



Magnus Loften bor i  
Valdemarsvik. 
Målarintresset har alltid funnits 
där men med åren har det ökat. 
Det är främst från vår fina natur 
och skärgård i vår kommun.

Ellinor Widerberg, hobbykonst-
när från Helgenäs. Målar helst i 
starka färger, stora mönster med 
blommor, fantasi fåglar och träd, 
en och annan ängel blir det också. 
Det blir en del naturmotiv och 
förhoppningsvis flera djurmotiv i 
framtiden.

Alva Stalebrant 17 år från Väster-
vik, målar oftast abstrakta explosi-
va konstverk. 



Åke Berglund boende i Vargbo, 
södraste Dalarna. Fd truckförare/
Lageransvarig/Gruvarbetare/Kört 
liten distributionsbil i Stockholm 
och som nu har en fight med 
Parkinson, sedan 11 år. Jag känner 
att jag måste aktivera mig, och 
utöver att bli bättre på gitarr, måla 
mm så har det blivit en del 
fantasifigurer av olika material. 

Sara Skagmark. Bor i gamleby 
sen några år tillbaka ursprungli-
gen från Vimmerby. Har målat sen 
jag var liten och det är ett stort 
intresse för mig. Målar mycket 
abstrakta tavlor. Har alltid varit 
väldigt kreativ och jag älskar att 
skapa saker. 



Markus Hagefjord från 
Valdemarsvik, jobbar på SMP AB. 
Målar på fritiden.

Linnéa Nilsson, bor i gamleby 
tillsammans med sambo och son. 
Har alltid tyckt om att måla och 
skapa saker. Jag målar mestadels i 
abstrakt stil, gärna med akrylfärg. 

Barry Bowen , bor i Valdemarsvik 
men kommer från USA. 
Fotograferar och tycker om att 
skapa i olika material.



Katarina Thomassen bor i 
Skoghall Hammarö med familjen 
och hunden Stina. Jag är en per-
son med mycket känslor och en 
stark lust att skapa, både 
musik och konst. Teknikerna 
varierar, men just nu målar jag 
mest i akvarell. Motiven varierar 
också, ofta hämtas inspiration 
ifrån naturen, med hus och land-
skap.

Milada Vobrubova, född i Tjecko-
slovakien och kom till Sverige 
1969. Har undervisat i konst. 
Sedan 1978 arbetat tillsammans 
med min man Milan i vår egen
Glashytta i Gusum. Utöver 
glaskonsten så målas gärna
akvareller.

Bengt-Arne Gustavsson bor 
i Lidköping, fixar i trädgården. 
Umgås med frun, dansa folkdans, 
vara i Grebbestad. Målar för att 
det är roligt.



Jessica Linderot bor i Åkersberga. 
Gör handgjorda kort.
I min verkstad tar jag reda på allt! 
Det enda som begränsar en är ens 
egna kreativitet och det finns det 
gott och väl om här. Jag använ-
der mig utav allt från bokmärken 
till bortslängda knappar. Här går 
ingenting till spillo! 

Johnny Nilsson bor på gården 
Stora Mossen i Valdemarsvik med 
sin familj. Ägare och VD på SMP 
AB. Sysslar en del med skrotkonst, 
att skapa någonting med mening 
ur det som ses som skrot. Ligger 
bakom iden med Verkissage.



 

 

Ett stort tack till våra samarbetspartners: 

 
Service av verktygsmaskiner! 
 

 

 


